
Az Odyssea I. és II. énekének szerkezete.

Az Odyssea első éneke elvezet az istenek gyülekezetébe, 
hol Athéné megragadja a kedvező alkalmat, hogy az Olymp 
lakóinak figyelmét felhívja védencére, Odysseusra. Az istenek 

. atyját sikerülvén megnyernie, azt tanácsolja, hogy Hermest, az 
istenek követét küldje Ogygia szigetére Kalypsohoz azon pa- 

, rancscsal, hogy a sok hányatást szenvedett Odysseust bocsássa 
vissza hazájába. Magam úgymond Athéné, Ithakába rándulok, 
és (I. ének 88—95 vers):

— — — — — — — fiát még
Jobban feltüzelem s vérmet tódítok eszéhez,
Hogy gyűlésbe hiván a fürtös Achivokat össze,
Adna ki a hőslő uraságokon, a kik örökké 
Koncolják jubait s ölik a szarvas tulokökröt:
Én elküldendőm Spártába s Pylosba hazulról, 
Kérdezkedni az atyja felől, ha nyomába jöhetne,
S hogy jó híre legyen mindenhol az emberi nemnél.“ *)

Ezek után csakugyan Ithakában találjuk őt, a mint a
taphosi király Mentes alakjában meglátogatja Telemachot;
tettre serkenti és a válás alkalmával a következő tanácsot adja
neki (I, 269—302):
• t

— — — — — téged serkentelek ám lásd,
Hogy küszöbölhetnéd ki eme fajt udvarotokból.
Hát hallgasd szavamat s ajakimnak vedd be tanácsát. 
Reggel hirdettesd a fürtös Achivokat össze,
S adj rajtok ki, hivatkozván az olympi karókra,

*) Az idézetek S zab ó  I s tv á n  fordítása szerint közöltéinek.
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Hogy magok a hőslők dolgokra oszoljanak; édes 
Szülőd, ellenben, ha ugyancsak férjhez ohajtoz,
Térjen nemzetes atyjának palotáiba vissza.
Úgy tervezzenek aztán uj nászt, annyi kelengyét 
Készítvén, mennyit bármely hajadonnal ajánlnak.
Es neked egy különöst javasolnék, hogy ha fogadnád. 
Húsz evezöjü hajót állítva ki, legderekabbat,
Rándulj el hírt venni nagyon rég távol atyádról,
Ha valamely ember mondhatna felőle, avagy Zeu9 
Szózatait vehetőd, mely legjobb vinni is útba.
Menj egyelőre Pylosba, kikérdeni Nestor egyénét;
Onnan szög Meneláoshoz Spártába, ki Argos 
Rézdolmányosi közt legutolsó téré hónába.
És ha hogy élő s üdvöznek fogod érteni hírét,
Akkor bármi kinos, várhatsz még itthon egy évig;
Ha pedig elhunytnak történik jőni nyomába,
Megtérvén onnan szeretett földére honodnak,
Tégy neki emléket; s az utolsó tiszteletes tort 
Nagyszerűn eltartván, végül add férjhez anyádat. 
Melyeken átesvén s útadnak végire 'jutván,
Ekkor ugyancsak azon hányd vesd eszedet, hogyan ölhesd 
Meg kezeiddel már fényes palotádban az ádáz 
Hőslőket, nyilván-e, orozban-e! Mert nem is illik 
Gyermekileg báboznod odébb, nem kis fiúnak már.
Vagy nem esett tudtodra minő híres lön Orestes 
Minden népek előtt, hogy bosszút áll vala gyilkos 
Aegisthos lelkén, ki orozva halatta meg atyját? 
így te is, oh kedves, szép és már termetes iQu,
Tenni siess, hogy utókorod is dicsekedve nevezzen!

Athéné tanácsa szükséges és kiegészítő része az előadás
nak, mert ez képezi gyú- és középpontját az első énekbeli cse
lekménynek, mennyiben az események további menete, a máso
dik és következő énekek cselekménye ez által indokoltatik és 
feltételeztetik.

Ez úgy tetszik, de csak első látszatra és csak a futólagos 
szemlélőnek, ki megelégszik felületes ismerettel. Az egész és
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részei összefüggésének mélyebb vizsgálása azonban ellenkező 
nézetre vezet és olyan nehézségeket hoz felszínre, melyeket 
látva, csodálnunk kell, hogy régi és ujabb magyarázók előtt fel 
nem tűntek.

Az idézett hely első pontjában Athéné így szól Telemach- 
hoz: „Kora reggel hivasd össze az achivokat, add elő mindenek
előtt beszédedet, és hívd fel bizonyságul az isteneket. A követ* 
kező versekben megszabja a beszéd tartalmát is, melyben két 
pontötlik szemünkbe, először: hívja fel a kérőket, hogy Odys
seus házából takarodjanak; másodszor: Ígérje meg,hogy anyját, 
ha kedve van a nősülésre, haza bocsátja atyja házához. Ez 
észtani és nyelvészeti értelme az idézett szavaknak, melyekben 
azonban többnemü ellenmondás foglaltatik. Nagyon visszatetsző 
hogy Athéné olyasmit tanácsol Telemachnak, minek kimenete
lét ő, az istennő maga sem tudja! Mi értelme van továbbá azon 
utasításnak, hogy Telemach hívja fel bizonyságul az isteneket?

De költőnk ennél is nagyobb hibát követett e l; szerinte 
Telemachnak azonnal a honn tett intézkedések után, be sem 
várva azok kimenetelét, útra kell indulnia. Itt a kérők eluta
sítása és a tengeri utazás mint egymáshoz semmi vonatkozással 
nem biró cselekmények gépileg vannak egymás mellé helyezve. 
A kérőket el kell küldenie é s egy huszevezős hajón Pylosba és 
Spártába indulnia, hogy atyjáról tudósítást szerezzen. Egy kis 
megfontolás után azon meggyőződésre jutunk, hogy célszerűbb 
lett volna, először útra indulni, s a visszatérés után adni túl a 
kérőkön. Nagyon különcnek tűnik fel Athene, midőn még a 
hajó evezőinek számát is előírja Telemachnak, a mire épen nem 
volt szükség, mert feltesszük Telemachról, kire sokkal fonto
sabb dolgok elintézését bízta, hogy ily apró részletekre kiterjedő 
utasításra nem szorult.

„Ha utazásodon meghallanád — folytatja Athéné — hogy 
atyád él, és visszatérésében bízni lehet, akkor jóllehet nagy 
kellemetlenségeid lesznek, várj még egy esztendeig.“

Tehát még egy esztendeig várjon Telemach, ha kilátása 
van atyja hazatérésére, és tűrje a kérők garázdálkodásait. De 
a kérők garázdálkodásai itt váratlanul sőt érthetetlenül ötlenek 
fel, hiszen elutazása előtt kiadta nekik az utat; arról, hogy nem
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hajtottak szavára, sehol sem tétetik említés, s így épen az ellenke
zőt kell hinnünk, mivel azután a költö egy szóval sem emléke
zik róluk. Még egy esztendeig várjon Telemach, s ha atyja 
akkor sem érkezik meg, adja meg neki a végtisztességet, anyját 
pedig adja nőül a kérők egyikének. Itt önkénytelenül is azon 
kérdés merül fel: mire való az a sok kinálgatás, ha anyja már 
az első felhívásnál nőül ment a kérők egyikéhez ? mert hogy az 
első felszólítás után nem ment férjhez, arról egy szóval sem téte
tik említés. Másrészt nem vakmerőség-e feltenni anyjáról, hogy 
az férjhez mehetne, mielőtt férjének sorsáról biztos tudomást 
szerzett ? Telemachnak meg lehet bocsátani, hogy ily zűrzavar
ban fejét veszté, de hogy az istennő még zavartabbá tette 
tanácsa által, az is bizonyos.

Hátra van még a legsúlyosabb ellentmondás. Penelope 
első férjhezadása beleegyezésétől tétetik függővé; de a második 
esetben egyszerűen az mondatik Telemachnak, hogy adja férj
hez anyját, a nélkül, hogy beleegyezését kikérné. i)e a fiúnak 
ilyetén követelése anyjával szemben csak akkor tekinthető jogo
sultnak, ha ezen eljárás által atyjának örökségét a kérők tékozló 
kezei közül kiszabadíthatja, s Athéné joggal tanácsolhatta neki, 
ha megvolt győződve, hogy Telemach ez intézkedés által kielé
gítvén a kérőket, háza elhagyására bírja őket: ámde a költőtől 
távol van ily fontolgatás, különben nem mondatná az istennővel 
beszéde folyamában: „De ha ezt bevégezted, fontold meg jól, 
hogyan gyilkolhatod meg a kérőket házadban akár alattomosát), 
akár nyílt támadásban.“ így beszél Athéné; természet szerint felté- 
teleztetik,hogy a kérők még mindig alkalmatlankodnak Telemach 
házában, és folytatják garázdálkodásaikat, jóllehet követlésük ki 
van elégítve, s ennek folytán .feltehető volna, hogy eltakarodtak.

A visszásság és ellenmondások a felhozottakban sokkal 
kirívóbbak, hogysem tüzetesebb kiemelésre szorulnának, s némi 
értelmet csak az által adhatnánk az idézett helynek, ha követ
kezőleg igazítanók k i : „Ha mindezt megtetted, s a kérők ennek 
dacára sem tágítanak, s nem hagynak fel rakoncátlanságukkal, 
akkor fontold meg stb. stb.“

Úgy hiszem minden józan gondolkodása belátja, hogy a 
felsorolt ellenmondások nem alapulnak alanyi felfogáson, hanem
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tényleg az idéztem versekben foglaltatnak, hogy tehát ellenve
téseik is tárgyi alappal bírnak. Ha ezt sikerült kimutatnunk, 
akkor azon kérdés merül fel, miként magyarázható meg a fer- 
deség és logikai hiba ? A kritika rendesen úgy tisztázza az ilye
tén értelmetlenségeket, hogy az illető zavart okozott helyeket 
toldások vagy meghamisítások cimén a szövegből kitörii. Ezen 
eljárást kell követnünk a homéri rhapsodiákban is ; de kérdés, 
váljon célhoz vezetne-e ez eljárás a fennforgó esetben ? Figyel
mes vizsgálat után kiderül, hogy ez a jelen esetben eredmény
telen volna. A szöveg ezen helyének hiányoznia nem szabad, 
mivel az értelemre lényegesen megkivántatik, mivel az első 
ének cselekménye e körül forog, s a következő ének tartalma
ez által indokoltatik.

t

Ha tehát a józan birálat nem nélkülözheti e helyet uj 
zavar előidézése nélkül, feladatát csak annak magyarázatával 
fogja megoldhatni. Mielőtt azonban ezt megkisértenők, rá kell 
mutatni egy más ferdeségre, mely az előbbiekhez hasonló, s 
ezekben leli magyarázatát.

Telemach ugyanis, miután Athéné eltűnt, megjelenik a 
lakomázó kérők közt, szemükre iobbantja illetlen magaviseletü- 
ket s csendre inti őket. Ezen indokolt felszólalás után egy idő- 
előtti kifakadásban tör ki szenvedélye (I. 372—80 v.) :

„Reggel azonban majd gyűljünk valamennyien össze, 
Hogy kereken meghalljátok szándékomat, innen 
Eltakarodnotok, és más vendégségségre gyülendők 
Tinnen apáitok értékit házalva egyétek.
Vagy ha ti azt hiszitek helyesebb és jobbnak egyetlen 
Embernek huzamost büntetlen emészteni házát,
Dúljatok: én az egekszent istenit addig imádom,
Mig Zevsz a kölcsönt kifizetni megengedi; s akkor 
Ebben az udvarban büntetlen vesztek el egyig.“

Az eddigi magyarázók nem akadtak ugyan meg e helyen, 
de sehogy sem látszik indokoltnak Telemach időelőtti kitö
rése, mivel ez nem segíti elé tervét, sőt ellenkezőleg csak ártal
mára lehet. Előzetesen tudtokra adni a történendtfket nagyon

Digitized by



—  214 —

felesleges volt, annyival inkább, mivel a Il-ik ének 139-ik ver
sében is csak e pár sort intézte a kérőkhöz, midőn a gyűlés előtt 
beszélt. A szenvedélyes kitörés különben a helyzetnél fogva sem 
nem jogosult, sem helyesen ki nem számított, mivel szelídséggel 
talán többet tudott volna kivinni, mig igy epés kifakadásával 
csak ingerültebbekké tette a kérőket. Mindazonáltal e helyet 
sem lehet interpolationak tekinteni s egyszerűen eltávolítani, 
mert Antinoos épen Telemach e kifakadására czéloz válaszában 
(384. vers.).

Úgy hiszem, mindenki belátja legalább azt, hogy a jelzett 
nehézségek valóban létezők és nem csupán képzeltek.

Hogy pedig ennek magyarázatát megtalálhassuk, szüksé
ges, hogy az első énekben kijelölt feladat megoldását, Athéné 
tanácsának keresztülvitelét a hős cselekvésében közelebbről meg
vizsgáljuk.

A nap fölkeltével Telemach gyűlésre hivatja az achivokat; 
ő maga pedig a gyülekezet előtt atyja székében foglal helyet. 
Általános feszültség és várakozás uralkodik; mert ez az első 
általános gyűlés, mely Odysseusnak Trójába utazása után 
egybehivatott. A tömegben uralkodó hangulatnak Aegyp- 
tios nevű geront ad kifejezést, kérdvén Telemachot, ki hivta 
össze e gyűlést és mi adott rá okot ? Ekkor feláll Telemach és 
tudtul adja, hogy ő hivta össze a gyűlést a házában uralkodó 
viszályok és visszaélések orvoslása céljából. Miután ezt tüzete
sebben kifejtette, különös hangnyoraatékkal szól a kérők mél
tánytalan eljárásáról, kik a jog szerint őt illető javakat pusztít
ják 8 romlására törnek. Mivel pedig e helyzetben nem tudott 
magán máskép segíteni, élhatározta, hogy a gyűlés tapasztalt jó 
indulatához felebbezi ügyét és támogatását kéri. A szenvedett 
méltatlanságok és saját tehetetlenségének érzete elfojtják sza
vait, szemei könybe borulnak és felindulásában eldobja kezéből 
a jogart. A gyülekezet megindul és magok a kérők is megszep
pennek; csak Antinoos mer szót emelni, hogy elmondja, misze
rint őt és társait méltatlanul vádolja Telemach/ minden bajnak 
Penelope lévén okozója, a ki mindé percig vonakodott tud* 
tukra adni szándékát, hanem folyton függőben tartja őket; 
kijelenti, hogy nem tagítanak, míg Penelope nem ad nekik
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határozott választ. Felhívja Telemachot, hogy birja rá anyját, 
miszerint térjen vissza atyja házához és menjen férjhez másodszor.

Tehát Telemachnak jógában áll e helyzetet megváltoz
tatni. Telemach kinyilatkoztatja, miszerint ő nem kényszerít
heti anyját, hogy térjen vissza atyja házához, annál kevésbbé, 
mivel még nincs biztos tudomása atyjáról. E felhívást tehát nem 
fogadhatja el, s azért újólag a gyülekezethez fordul azon felszó
lítással, hogy vessen véget a kérők alkalmatlankodásainak: ha 
ez nem képes őket eltávolítani, akkor neki mint védtelennek 
nem marad egyéb hátra, mint a büntető istenekhez fordulni, 
Zeus majd fog találni módot, megbüntetni a kérőket (II én. 
138—145 v.).

A beszéd folyama ekkor két sas repülése által szakít- 
tatik félbe, melyek a hegyek felől jőve a köztéren és városon át 
feltűnő módon repültek. A segélyül hivott istenek úgy látszik 
meghallgatták Telemach kérését; a madárjós Halitherses ked
vező jelkint magyarázza a madarak röptét, Odysseus haza fog 
érkezni, mint azt már 20 év előtt megjósolta; felhívja a kérőket, 
oszoljanak hazájukba, mig Odysseus boszuja utói nem éri őket. 
Ok azonban nem hisznek a jós szavaiban, gúnyosan visszauta
sítják és nem hajlandók felhagyni szándékukkal, sőt tanácsol
ják Telemachnak (II, 195—197 v.):

„Szorgalmazza derék atyjához vissza az anyját;
Úgy tervezzenek aztán uj nászt, annyi kelengyét 
Készítvén, mennyit szeretett hajadonnal aráznak.“
Nem félnek sem Telemachtól, sem a madarak röptéből 

jósolt baj teljesülésétől, s nem tágítanak, mig Penelope nem 
megy férjhez, mivel tudják, hogy Odysseus rég meghalt. Tele
mach e nyilatkozat által indíttatva így szól (11,212—223 v.): 

„Már csak sürge hajót, s húsz társat is adjatok abba,
A kik megjárják oda és haza nékem az utat.
Mert Spártába megyek s homokos földére Pylosnak,
Hirt puhatolni nagyon régen tova édes atyjámról,
Ha valamely ember mondhatna felőle, avagy Zeusz 
Szózatait vehetem, mely legjobb utmutató is.
És hahogy élőnek jöhetek valamerre nyomába,
Akkor — bármi nehéz — elvárhatok egy kerek évig:
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Ha pedig elhaltnak történnék értenem őket,
Visszajővén onnan szeretett földére honomnak,
Emléket teszek; és az utolsó tiszteletes tort 
Nagyszerűn eltartván szülőmet férjhez adandóm.u

A kérők az ildomos ajánlatot nem fogadják e l; a gyáva 
tömeg pedig nem szolgáltat elégtételt Telemachnak a csekély 
számú kérő ellenében: ekkor Mentor szegődik társául Telemach
nak s igéri; hogy elkalauzolja és utasítást ad neki, hogy mit cse
lekedjék.

A részeknek ilyetén összefüggése tökéletes, egyöntetű, 
az indokolás alapos, az egész kivitel pedig mesterinek mondható, 
mert psychologiai és költői hatással bir a lélekre.

Ha most e helyet összevetjük az első könyv idézett he
lyeivel, meggyőződünk, hogy rokonok egymással, a mi nem 
lehet csupán esetlegesség. Ugyanazon tényeket, ugyanazon indo
kokat foglalják magukban, s a mi legfeltűnőbb: szóról-szóra 
megegyezőleg. De elütő az, hogy ugyanazon indokok az első 
könyvben más rendben s ennek következtében elütő Összefüg
gésben fordulnak elő. Innen van, hogy míg ugyanazon hely az 
első könyben zavarosnak, érthetetlennek és eltorzítottnak tűnik 
fel, addig a második könyvben tisztának, következetesnek és 
összefüggőnek kell azt elismernünk. Teljes meggyőződéssel ál
líthatjuk tehát, hogy az első énekben jelzett értelemzavar a z 
i n d o k o k  f e l c s e r é l é s é n e k  k i f o l y á s a ,  mi avatatlan 
kéz kontárkodásának tulajdonítandó* Az első énekben például a 
népgyülés egybehivása, a kérők elutasítása, az istenek segitsé' 
gül-hivása, mindazon eljárások, melyeket fennebb bővebben 
kifejtettünk, indokolatlanok, alaptalanok és időelőttiek; míg 
ellenben a második könyvben mindezek megkivántatók, helyén 
levők és lélektani alappal birók.

Ez Összehasonlításból következő eredményt lehet levonni: 
A felfogás az első énekben r e f l e k t á l t ,  de t é v e s z m é n  
a l a p u l ó ,  a második énekben nem r e f l e k t á l t ,  de min
denütt a v a l ó s á g o n  n y u g s z i k ;  az előadás ott a részek 
g é p i e s  egymás mellé helyezése, itt s z e r v e s  fejlődése által 
tűnik ki. Mivel pedig mindkét helyen ugyanazon indokok van-
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nak kifejtve, s ez nem lehet esetleges; azért a végeredmény 
nem lehet más, mint hogy azon reflexió, melyből az első 
énekben uralkodó felfogás eredt, a második énekben szővődő 
cselekmény előzetes tudását feltételezi, vagy más szavakkal: a 
második énekben levő menet, vagy helyesebben: fejlemény az 
e r e d e t i ,  ős s z e r k e z e t ,  az első énekben foglalt rész 
pedig ennek m á s o l a t a ,  számítással készült, s az eredetinek 
reflexiója.

Ezen eredményre jutunk a szó szerint megegyező helyek 
összehasonlítása által, melyek mindennek dacára más-más össze
függést mutatnak. A helyek szószerinti egyezése itt nem esetle
ges ; mert vannak ugyan szokásos kifejezések és szólásmódok 
a hőskölteményben, melyek nagyobb terjedelmű szóösszeraká- \
sok és bizonyos hangulatnak egyénített kifejezést adnak, de az 
illető helyre mindig beillőnek, és az összefüggést és tartalom- 
egységet, nem hogy megzavarnák, sőt épen létrehozzák. Azonos 
kifejezések sok esetben más költő müveiben is feltalálhatók.

Ez megengedhető, s Homér különösen sok példát szolgál
tat ismétlésekre, csak hogy a költő müértőleg és kellő helyen 
(vagy helyekén) fogja használni szelleme termékeit; míg az 
utánzó legtöbb esetben ügyetlen, tapintatlan kézzel gazdálkodva, 
azonnal nyomait hagyja annak, hogy a költőt fel nem fogta, 
még gyakrabban, hogy félre értette. A fennebbi részletezésből 
úgy hiszem eléggé kitűnt, hogy az első ének kérdéses helyei 
egyátalán ügyetlen kézre mutatnak, míg a második ének ugyan
azon helyei ügyes kézről és tapintatosságról tanúskodnak.

Az egyes helyeket egymással szembeállítva a második ének 
105—197, 212—223 és 138—145 versei az eredeti szöveg; az 
első ének 275—78, 280—92 és 373—380 versei annak másolata.

A föntebbiekben kiderített tényállásból szükségkép foly, 
először: hogy a második éneknek szóban forgó részei régibb 
keletűek az elsőéinél; másodszor, hogy a későbbi időbeli részek 
más költőtől erednek, mivel lélektanilag lehetetlen, hogy egy és 
ugyanazon költő egy, habár nem is általa feltalált, de általa ala
kított összefüggést kétszer különböző módon felfogjon, egyszer 
müértelemmel és szervi indokokra alapítva, másszor visszásán
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és kellő belátás nélkül, szóval: raját gondolatait alapjukban 
is félreértse.

Kár volna több szót vesztegetni e tárgyra, azért végül 
kutatásaim eredményét következőleg összegezem •

„A második ének kérdéses része és mindaz, mi ezzel ere
deti és organikus összefüggésben áll egy más, korábbi költőtől 
ered, mint az azzal fenn összevetett első ének részei és járu
lékai ; ezeknek szerzője későbbi, ki a második ének költészetét 
ismerte és saját célja és módja szerént szóról szóra felhasználta.

K irchhoff után:
E. H a r r a c h  Bé l a .
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